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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у Восьмій Міжнародній науково-практичній 
конференції «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної 
економіки» (М3Е2), яка відбудеться 22-24 травня 2019 р. на базі Одеського 
національного економічного університету (м. Одеса). 

 
 

Робота конференції планується за такими напрямками: 
– складні кіберфізичні системи, синергетика, еконофізика, економіка 

агентів; 
– математичні методи, моделі, інформаційні системи і технології в 

економіці; 
– моніторинг, моделювання, прогнозування та упередження кризових явищ 

у соціально-економічних системах; 
– моделі глобальних трансформацій; 
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– експериментальна економіка; 
– динаміка емерджентних ринків у посткризовий період; 
– управління економічною безпекою держави та суб’єктів господарювання; 
– моделювання розвитку сфери гостинності; 
– пріоритетні напрями формування інноваційної моделі розвитку економіки 

України; 
– глобальні виклики для економічної теорії та практики в країнах 

Центральної та Східної Європи 
– глибоке (машинне) навчання у прогнозування емерджентної економічної 

динаміки; 
– моделі управління ризиками в емерджентній економіці. 

 
Робочі мови конференції: англійська, українська, російська. 
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За результатами роботи конференції буде опубліковано спеціальний 
випуск журналу SHS Web of Conferences (eISSN: 2261-2424 / видавник: EDP 
Sciences) - https://www.webofconferences.org/shs-web-of-conferences-forthcoming-
conferences. Журнал індексується в провідних міжнародних наукометричних 
базах (https://www.shs-conferences.org/about-the-journal/indexed-in). 

Вимоги до оформлення статей розміщені на сайті конференції 
http://m3e2.ccjournals.eu/2019/ (див. Розділи «Primary requirements» і «Formatting 
options») і в додатку. 

Для участі в конференції необхідно до 31 березня 2019 пройти реєстрацію 
і подачу статті на сайті (див. Додаток), а також відправити заявку на електронну 
пошту abdanilchuk@gmail.com. 

 
Організаційний комітет конференції просить не пізніше, ніж за 10 днів до 

початку конференції поінформувати про дату приїзду та кількість учасників, які 
прибудуть на конференцію. 

 
Оргвнесок включає: 
для кожного учасника оплата реєстрації, яка покриває відвідування всіх 

секцій, каву-брейк, друкований варіант програми конференції 400 грн. 
Для авторського колективу прийнятих статей орієнтовна оплата публікації 

60 євро. 
 

Реквізити для сплати організаційного внеску будуть надіслані авторам 
прийнятих статей до 11 травня 2019 р. 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
21-22 травня  2019 р. – розміщення учасників 
22 травня 2019 р.  

9.00-11.00 - реєстрація учасників  
11.00 - пленарне засідання  

  14.00 -15.00 – обід 
15.00 -18.00 – пленарне засідання 
19.30 – дружня вечеря 

23 травня 2019 р.  
  10.00 – 13.00 – робота секцій 
  13.00 – 14.00 – обід 
  14.00-16.00 – робота секцій 
24 травня 2019 р.  

9.00 – 10.00 – пленарне засідання. Закриття конференції 
10.00 -18.00 - туристична прогулянка 

   від’їзд учасників конференції 
 

 
  

https://www.webofconferences.org/shs-web-of-conferences-forthcoming-conferences
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Додаток 
 
Для подачі матеріалів авторам необхідно увійти в систему EasyChair за 

посиланням https://easychair.org/conferences/?conf=m3e22019. У разі, якщо автор 
ніколи не працював з EasyChair і не зареєстрований у ній, необхідно натиснути 
на посилання "create an account" форми входу. Після створення облікового запису 
необхідно увійти в EasyChair - буде зроблено перенаправлення в область 
конференції M3E2 2019 як автора. На сторінці New Submission конференції M3E2 
2019 заповніть дані про статтю згідно з інструкцією. 

 
Статті повинні відповідати таким мінімальним вимогам: 
1) оригінальність - стаття не повинна бути раніше опублікована або подана 

до публікації; 
2) як мінімум один автор статті повинен представити її на конференції; 
3) учасник конференції може бути в авторському колективі максимум двох 

статей; 
4) авторський колектив - не більше 5 учасників; 
5) кількість посилань - не менше 10; 
6) самоцитування за списком джерел не повинно перевищувати 10%; 
7) обсяг статті від 6 до 8 сторінок за шаблоном https://www.shs-

conferences.org/doc_journal/woc/woc_2col.doc; 
8) статті повинні відповідати SHS Web of Conferences Editorial Guidelines 

(https://www.shs-
conferences.org/doc_journal/woc/shsconf_editorial_guidelines.pdf); 

9) посилання повинні бути в форматі MathPhySci 
(https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/Key_Styl
e_Points_MathPhysRef.pdf); 

10) кінцевий термін подачі статей - 31 березня 2019 р., 23:59:00. 
 
Кожна стаття буде прорецензована по закінченню терміну подачі на 

відповідність мінімальним вимогам і таким критеріям: 
1. Відповідність тематиці конференції M3E2. 
2. Рівень наукової новизни. 
3. Відповідність вимогам оформлення. 
4. Структурування статті. 
5. Відповідність змісту назві. 
6. Інформативність анотації, наявність в ній основних результатів і 

висновків. 
7. Якість ілюстрацій. 
8. Повнота і новизна джерел. 
9. Якість наукового англійського викладу. 
 
21 квітня 2019 року всі автори, які подали статті до 31 березня 2019 року, 

отримають рішення програмного комітету про відхилення або попередній 
прийом статті. 

https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/woc_2col.doc
https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/woc_2col.doc
https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/shsconf_editorial_guidelines.pdf
https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/shsconf_editorial_guidelines.pdf
https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/Key_Style_Points_MathPhysRef.pdf
https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/Key_Style_Points_MathPhysRef.pdf


До 30 квітня 2019 року автори попередньо прийнятих статей повинні 
будуть їх доопрацювати з урахуванням зауважень і побажань рецензентів і 
завантажити в систему EasyChair остаточний варіант статті разом з формою 
передачі авторських прав видавцеві, підписаної як мінімум одним автором 
статті. 

 
 
  



Заявка 
на участь у Восьмій Міжнародній науково-практичній конференції 

«Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» 
Прізвище, ім’я, по батькові  _________  
Посада  __________________________  
Науковий ступінь  _________________  
Вчене звання  _____________________  
Повна назва організації  ____________  
Поштова адреса  __________________  
Контактний телефон  ________________________ 
E-mail   __________________________  
Назва секції  ______________________  
Назва доповіді______________________________ 
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